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1. Kawat yang panjangnya tak terhingga terletak di sepanjang sumbu z dan menyalurkan arus
5 A dalam arah z positip. Kawat kedua yang panjangnya tak terhingga sejajar dengan
sumbuzdix=10cm.
(af Carilah arus dalam kawat kedua jika medan magnetik di x = 8 cm sama dengan nol.
(b) Berapakah medan magnet di x = 5 cm?

2. Kawat yang menyalurkan arus dibengkokkan menjadi simpal setengah lingkaran dengan
jari-iari 2R, yang terletak dalam bidang rA. Terdapat medan magnet seragam B= B k yang
tegak lurus terhadap simpal, seperti gambar di bawah ini.
(a) Berapakah gaya yang bekeria pada simpal
(b) Bagaimana jika arah arusnya dibalik
{c) Bagaimana jika arah medan magnet adatah B= - B k

Empat kawat panjang lurus, sejajar masing-masing menyalurkan arus l. pada bidang tegak
lurus terhadap kawat ini, kawatanya berada di sudut bujursangkar yang sisinya 2a. Carilah
gaya per panjang satuan pada salah satu kawat jika:
i). seluruh arus berada dalam arah yang sama
ii). arus dalam kawat disudut yang bersebelahan saling berlawanan arah.
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4. Batang yang panjangnya I terletak tegak lurus terhadap kawat panjang yang menyalurkan
arus I (lihat gambar). Ujung terdekat batangtadi berjarak d dari kawatyrya. Batangtadi
bergerak dengan kecepatan v searah dengan arus l. Berapakah beda potensial antara
ujung-ujungnya
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5. Kawat yang panjang dan hnus menyalurkao arus I. Kumparan bujur sangkar dengan kedua

sisi sejajar dengan kawat lurus tadi memiliki sisi2a dengan sisi yang terdekat berjarak d dari

kawat seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Hitungtah fluks magnetik yang

melalui kumparan persegi.
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6. Kapasitor 5 pF diisidengan 30 V dari dihubungkan dengan inductor 10 mH.

a| Berapakah energy yang disimpan dalam system ini

b) Berapakah frekuensiosilasi dalam system ini

c) Berapakah arus maksimum dalam rangkaian ini


